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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS DEL CONSORCI 
D’ESTUDIS, MEDIACIÓ I CONCILIACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2018 

I. Introducció 

La Intervenció General de la Diputació de Barcelona (endavant, la Diputació), a través del seu Servei 
de Control Financer, en compliment de l’establert en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals1 relatiu a l’exercici del control intern, en el Reial decret 424/20172, i en el Pla anual de control 
financer a efectuar durant el 2019 respecte de l’exercici pressupostari 2018, té l’obligació d’auditar els 
comptes anuals del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local (en endavant, el 
Consorci) corresponents a l’exercici 2018.  Aquests comprenen el balanç a 31 de desembre de 2018, el 
compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos 
d’efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici anual finalitzat en 
l'esmentada data. 

II. Responsabilitat de la Direcció-Gerència en relació als comptes anuals 

La Direcció-Gerència del Consorci és responsable de la formulació dels comptes anuals adjunts de 
l’entitat d’acord amb el marc d’informació financera que es detalla a la nota 3 de la memòria adjunta i, 
en particular, d’acord amb els principis i criteris comptables, així mateix, és responsable del control 
intern que consideri necessari per permetre que la preparació dels esmentats comptes anuals estiguin 
lliures d’incorreccions materials. 

Els comptes anuals als quals es refereix el present informe van ser formulats per la Direcció-Gerència 
amb data 18 de març de 2019 i posats a la nostra disposició el 29 de maig de 2019. 

III. Responsabilitat dels auditors 

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts expressen la imatge 
fidel, basada en el treball realitzat d'acord amb les Normes d'Auditoria del Sector Públic. Aquestes 
normes exigeixen que planifiquem i executem l'auditoria amb la finalitat d'obtenir una seguretat 
raonable, encara que no absoluta, que els comptes anuals estan lliures d'incorreccions materials. 

Una auditoria comporta l'aplicació de procediments per obtenir evidència adequada i suficient sobre els 
imports i la informació recollida en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del 
judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos d'incorrecció material en els comptes anuals. En 
efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern rellevant per a la 
preparació i presentació raonable per part del gestor dels comptes anuals, amb la finalitat de dissenyar 
els procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat 
d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat. Una auditoria també inclou 
l'avaluació de l'adequació dels criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions comptables 
realitzades pel gestor, així com l'avaluació de la presentació global dels comptes anuals. 

                                                      
1 R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
2 Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, que regula el régim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local. 
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Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada 
per emetre la nostra opinió d'auditoria favorable amb excepcions. 

IV. Resultats del treball: Fonaments de l’opinió favorable amb excepcions 

1. El saldo de l’epígraf b) Càrregues socials del compte del resultat de l’exercici 2018 no inclou 
2.905,54 euros corresponents a les cotitzacions socials a la seguretat social a càrrec de l’ocupador 
(el Consorci) del mes de desembre de 2018 i, per tant, meritada en aquest exercici. Si bé s’ha 
comprovat la seva comptabilització en l’exercici 2019, el compliment del marc normatiu 
d’informació financera aplicable al Consorci exigia la seva comptabilització en el 2018 en 
l’epígraf citat, fet que hauria augmentat el saldo de l’epígraf 1. Creditors per operacions de gestió del 
passiu corrent i reduït el Resultat de l’exercici en la mateixa quantia.  

2. Les comprovacions realitzades sobre el contingut dels comptes anuals auditats ha posat de 
manifest l’omissió d’informació rellevant i errors en la seva presentació, segons estableix el marc 
normatiu d’informació de referència. Aquests han estat els següents: 

o El càlcul que conté el primer quadre de “l’Estat de canvis en el patrimoni net” no s’ajusta a 
l’establert a la norma 8ena d’elaboració de la tercera part «Comptes anuals» del Pla general 
de comptabilitat pública adaptat a l’Administració local, de la Instrucció del model normal 
de comptabilitat local. Concretament, l’epígraf Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció 
d’errors hauria de presentar un import de 13.912,94 euros, l’epígraf 1. Ingressos i despeses 
reconeguts en l’exercici de 9.845,89 euros (el resultat de l’exercici), i l’epígraf 3. Altres variacions 
del patrimoni net de 0,00 euros. 

La xifra a incloure a l’epígraf Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d’errors resulta de; 
la baixa d’un passiu corrent originat per l’acumulació de retribucions meritades al personal 
d’exercicis anteriors, per import de 14.868,29 euros, i que ja havien estat liquidades; 
compensada per la baixa d’un actiu corrent per despeses anticipades comptabilitzades en 
excés a 31 de desembre de 2017, per un import de 955,35 euros.  

Addicionalment, s’hauria d’haver informat d’aquesta correcció en l’apartat 3. Raons i 
incidència en els comptes anuals dels canvis en criteris de comptabilització i correcció d'errors, inclòs a la 
nota 3 de la memòria. 

o L’Estat de fluxos d’efectiu, d’acord amb la norma 9a d’elaboració dels comptes anuals, ha 
d’informar sobre l’origen i la destinació dels moviments que hi ha hagut durant l’exercici en 
les partides monetàries d’actiu representatives d’efectiu i altres actius líquids equivalents. 
No obstant, no ha estat possible validar els imports que presenta sota els conceptes “6. 
Altres cobraments” i “13. Altres pagaments” i que ascendeixen a 47.411,40 i 46.923,85 
euros en el 2018, i 45.943,66 i 45.809,30 euros en el 2017, respectivament.  

V. Opinió 

Segons la nostra opinió, excepte pels efectes dels fets descrits en l’apartat de “Resultats del treball: 
Fonaments de l’opinió favorable amb excepcions”, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els 
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del Consorci a 31 de 
desembre de 2018, així com dels resultats, dels fluxos d’efectiu i de l’estat de liquidació del pressupost 
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corresponents a l’exercici anual finalitzat en l’esmentada data, de conformitat amb el marc normatiu 
d’informació financera i amb la normativa pressupostària que resulta d’aplicació i, en particular, amb 
els principis i criteris comptables en ells continguts. 

VI. Tràmit d’al·legacions

D’acord amb l’establert a l’article 31 de les Instruccions sobre procediments de control intern de la 
Diputació es dona trasllat de l’informe provisional a la Direcció/Gerència de l’Entitat, atorgant un 
termini de 10 dies hàbils per tal que es presentin les al·legacions o puntualitzacions que es considerin 
adients. 

VI.1. Al·legacions rebudes

El Consorci ha presentat un escrit d’al·legacions de data 3 d’octubre de 2019, adreçat a la 
Intervenció General de la Diputació. Aquest escrit d’al·legacions, no s’incorpora a l’informe, 
restant a l’arxiu d’aquesta Intervenció. 

VI.2. Tractament de les al·legacions

Les al·legacions formulades han estat objecte d’anàlisi i valoració. No obstant, el text de l’informe 
provisional no s’ha alterat perquè s’entén que les al·legacions trameses són explicacions que 
confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es comparteixen els judicis que en elles s’hi 
exposen. 

7 de juny de 2019 (*) 

(*) A efectes de l'apartat 2.2 de la Resolució d'11 de novembre de 2013 de la Intervenció General de l'Administració de l'estat, per la 
qual s'aprova la Norma Tècnica sobre Informes d'Auditoria de Comptes Anuals, que indica que l'informe d'auditoria de comptes anuals 
estarà datat en el moment final de la seva elaboració. Segons els Principis i Normes d'auditoria del Sector Públic de la Comissió de 
Coordinació dels OCEX, aquesta data haurà de ser la de la finalització dels treballs, que es pot situar en el moment en el que s'han 
complimentat totes les proves que permetin formar-se un judici o opinió sobre l'objecte de la fiscalització. Extensiu a treballs de control 
financer amb col·laboració amb firmes d’auditoria, considerant com a data de l’informe la del memoràndum de conclusions per a 
l’emissió de l’opinió d’auditoria tramés per la firma. 

La signatura d’aquest document correspon única i exclusivament a l’informe d’opinió d’auditoria, i en cap cas als comptes anuals i 
al·legacions (si és el cas) de l’ens auditat, que s’adjunten.
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